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 ר י מע ה  ְֲִֵַַעד
ב) ל, רות  ב חדש (זוהר

בּ ןרי  ׁש מעוֹ ן רבּ י אחרי אחד  יוֹ ם הטעין  בּ וֹ ן  ִַ
ראוּ  ההר. בּ רוּ ם  אחד, סלע בּ עליּ ת  י וֹ חאי
בּ אים, ואחרים מגּ וֹ זליה, נוֹ דדת אחת  צּפ וֹ ר
הזּ ה, ה ּפ סוּ ק את  אמר  ועליה כּ נפיה, את וּ מרטוּ 

כג) נוֹ דד (משלי אי ׁש  כּ ן קנּ ּה  מן נוֹ דדת "כּ צּפ וֹ ר 
מּמ קוֹ מוֹ ".

ׁש הוֹ רגעד אחד נחׁש  ראוּ  הוֹ לכים, ׁש הי וּ  ְ
אזן ׁש ּט וֹ רף אריה וראוּ  ל וֹ , וה וֹ ל אדם
לנּ ח ׁש  ל וֹ  ּת וֹ עלת מה ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר ואוֹ כל.

לחנּ ם  ׁש ּט וֹ רף ?הזּ ה 
ט)ואמר,תח יׁש וּ פני(איוב בּ שׂ ערה "אׁש ר  ַָ

- בּ שׂ ערה" "אׁש ר ח נּ ם". פצעי והרבּ ה
ולא  לחנּ ם והוֹ רג ט וֹ רף כּ נחׁש , ׁש דּ ר כּ וֹ  הטן, זה
וכתוּ ב  יׁש וּ פני, כּ אן כּ ת וּ ב - "יׁש וּ פני " ל וֹ . מ וֹ עיל
ׁש בּ שׂ ערה  וּ מ וּ ם ראׁש ". יׁש וּ פ "ה וּ א ׁש ם
חנּ ם, להזּ יק ׁש דּ ר כּ וֹ  חנּ ם". פצעי "הרבּ ה יׁש וּ פני ,

לחנּ ם. טרף וטוֹ רף
כּ תוּ ב וא והנּ ה - רׁש וּ ת בּ לי  ׁש עוֹ שׂ ה  ּת אמר ְִ

דברוֹ " עשׂ ה סערה וכת וּ ב"רוּ ח י)? (קהלת 
 נוֹ ׁש אינ וֹ  נח ׁש  לחׁש ". בּ ל וֹ א ה נּ חׁש  י "אם
ׁש מעוֹ ן, רבּ י ׁש אמר  מלמעלה. לוֹ  ׁש לּ וֹ ח ׁש ים  עד 
אוֹ תוֹ  אליו  נ וֹ דע ולא מלמעלה, לוֹ  ׁש לּ וֹ ח ׁש ים יׁש 
ׁש לּ א  מי אׁש רי אחר. מיׁש הוּ  את והוֹ רג  ה נּ חׁש ,

לפניו. נרׁש ם ולא אליו  נ וֹ דע

בּ אלימלמה  א)?כּ תוּ ב האיׁש (רות "וׁש ם ַ
הסטין אצלוֹ , ׁש נּ רׁש ם  כּ יון  ."אלימל
"ו יּ מת  ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ , ׁש הרג  עד  עליו, בּ דּ ין
בּ בניו, התחיל  בּ וֹ , ׁש התחיל כּ יון ."אלימל
ׁש ל  כּ ענׁש  ענ ׁש  ׁש אין  הדּ יּ ן, ׁש ל בּ ענׁש  והכּ ל
אלּ א  לבדּ וֹ , נענ ׁש  ׁש הוּ א הדּ יּ ן  יאמר  ׁש לּ א ה דּ ין.

ה דּ ין. בּ חטא  י ּת פסוּ  בּ יתוֹ  וכל וּ בניו ה וּ א
 בּ ניה מעשׂ י אחרי ולדעת לר דּ ף לוֹ  יׁש  ַַָ

בּ חטאיהם. נתּפ ס ׁש הוּ א  מּפ ני העיר,
איׁש  בּ ין  דּ ין  לד וּ ן כּ די אני  הדּ יּ ן , יאמר ׁש לּ א
העיר  בּ ני מעשׂ י  כּ ל א לּ א י וֹ תר. ולא לחברוֹ ,
מ ּמ עשׂ י עיניו אוֹ טם ואם  צוּ ארוֹ . על  ּת לוּ יים 

בּ חטאיהם. נתּפ ס הוּ א העיר ,
דּ וֹ רוֹ ,אלימל על וּ להגן לעמד  היה  יכוֹ ל ֱֶֶֶ

 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה היה . וצדּ יק
מׁש גּ יח  ה וּ א העוֹ לם, על בּ דין התעוֹ רר  ה וּ א
. אלימל על  לכ ּס וֹ ת ורצה העם, בּ ראׁש י 

כּ תוּ ב  מה  מיבּ ראׁש וֹ נה כתוּ ב ולא סתם , אי ׁש  ? 
האיׁש  "וׁש ם  ואמר , המקטרג קם  מ יּ ד  ה וּ א.

ונוֹ ד  נרׁש ם ׁש הוּ א ,"בּ יתוֹ .אלימל וכל ה וּ א ע 
א ׁש לּ א מ ודוֹ ר  דּ וֹ ר בּ כל דּ יּ ן  ׁש אין למדנ וּ , ִָ

וּ בׁש עה  למעלה. אצלוֹ  ונ וֹ דע נר ׁש ם
בּ ראׁש וֹ נה, נ דּ וֹ ן ה וּ א העוֹ לם, על הדּ ין  ׁש ּמ תעוֹ רר 

הפטים ". "ׁש פט ׁש כּ תוּ ב
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך י' 
ּוּבֹו ְׁשמֹוָנה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )232 ַעּמּוִדים(:

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה\ִׂשְמַחת 
ַאְבָרָהם\ַהָּׂשָכר ְוָהֹעֶנׁש 
ִּבְׁשִמיַרת ֵעיַנִים\ָזָקן 
ִּיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכתֹו\ֹזַהר 

ַהַּׁשָּבת ְוַהְּבִרית ַהְקָּדָמה 
ְלַתְלמּוד ֶעֶׂשר ְסִפירֹות\
ַמֲאָמר "ְוַאָּתה ֶּתֱחֶזה" 

ִאְּדָרא ְדַמְׁשְּכָנא

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ו'
ּוּבֹו ְׁשֵנים ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחיםִ )228 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ָמְגֵני ּוַמְצֵלי\ֹזַהר 

ַהֶחֶסד\ֹזַהר ַהְּתׁשּוָבה\ֹזַהר 
ְלַאְבָרָהם\ֹזַהר ַהֶּׁשֶמׁש\
ְיִׁשיַבת ַהֹּזַהר\ֹאֶהל 

ִמְרָים\זֹוַהר ַהַמָּזל ַחִּיים 
ַּבֹּזַהר\10. קֹול ַהֹּזַהר\11. 
ַרֲחֵמי ָהַרְׁשִּב"י\12. אֹור 

ַהֹּזַהר 65

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ז'
ּוּבֹו ֲעָׂשָרה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)228 ַעּמּוִדים(:

ַמֲעלֹות ַהֹּזַהר\ִׂשְמַחת 
ַהֹּזַהר ֶהָחָדׁש\ֶחְׁשּבֹונֹות 

ַהֹּזַהר\ְּתׁשּוַבת ַהֹּזַהר\
ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר\ּתֹוָרתֹו ָמֵגן 
ָלנּו\ְּבַדְרֵכי ַהֹּזַהר )הכולל: 
ְמַלְּמִדים ְוַהֹּזַהר; סֹוד ַהֹּזַהר; 

ַהְּׁשִכיָנה ְוַהֹּזַהר; ְמִתיקּות ַהֹּזַהר; 

ַּדְרֵּכי ָהַרְׁשִּב"י(\ַהְׁשָּפַעת 

ָהַרְׁשִּב"י\אֹור ַהֹּזַהר 36\10. 
אֹור ַהֹּזַהר 37

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ח' 
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחים )264 ַעּמּוִדים(:
ְזכּוָתא ְדַבר יֹוָחאי\

ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י\ֹזַהר ֶאֶרץ 
ִּיְׂשָרֵאל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, 

ח\אֹור ַהֹּזַהר 38

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ט' 
 ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים

 )228 ַעּמּוִדים(:
ַנֲחֵלי ַהֹּזַהר\ַחִּיים ֶׁשל 

זֹוַהר\ָטֳהַרת ַהֹּזַהר\ִהּלּוָלא 
ְדַרְׁשִּב"י\ִמְכַּתב ַלֲעִׁשיִרים\

ְמַזֶּכה ַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ
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